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  105 – 102تفسير سورة األنعام من اآلية : 
  ) 28(  شريط رقم :

  )) 102ِإَلَه ِإال ُهَو َخاِلُق ُكل َشْيٍء فَاْعُبُدوُه َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء وَِكيٌل ( ( َذِلُكُم اللُه رَبُكْم ال
  ] . 102[ األنعام : 

 ----------  
  . شيء وال ولد له وال صاحبة خلق كل أي: الذي  ) ( َذِلُكُم اللُه رَبُكمْ 

  أي : ال معبود حبق إال هو سبحانه وتعاىل .) الِإَلَه ِإال ُهَو  (
  ) فهو المستحق للعبادة .َخاِلُق ُكل َشْيٍء ( 

  :مراتب القدر أربعة 
م وحركام ، ومن منهم للجنة ، ومن العلم الشامل هللا تعاىل ، فاهللا تعاىل عامل بالعباد بآجاهلم وأرزاقهم وأحواهل الركن األول :

  منهم للنار .
  ) . َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة َوُهَو احلَِْكيُم اْخلَِبريُ قال تعاىل (

  ) .َعاِملُ اْلَغْيِب َوالشَهاَدِة اْلَكِبُري اْلُمتَـَعاِل وقال تعاىل (
  ) .ْرِض َوِإْذ أَنُتْم َأِجنٌة ِيف بُُطوِن أُمَهاِتُكْم ُهَو أَْعَلُم ِبُكْم ِإْذ أَنَشَأُكم مَن اْألَ وقال تعاىل (

  ) . لِتَـْعَلُموا َأن اللَه َعَلى ُكل َشْيٍء َقِديٌر َوَأن اللَه َقْد َأَحاَط ِبُكل َشْيٍء ِعْلماً وقال تعاىل ( 
  اإلميان بأن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ كل شيء . الركن الثاني :

  ) .ٌري َأملَْ تـَْعَلْم َأن اللَه يـَْعَلُم َما ِيف السَماء َواْألَْرِض ِإن َذِلَك ِيف ِكَتاٍب ِإن َذِلَك َعَلى اللِه َيسِ  ( قال تعاىل
( كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة ، قال : وكان عرشه على املاء ) رواه  εوقال 

  مسلم .
  اإلميان مبشيئة اهللا الكاملة ، فما شاء اهللا كان ، وما مل يشأ مل يكن . لركن الثالث :ا

  ) .َوَما َتَشاُؤوَن ِإال أَن َيَشاَء اللُه َرب اْلَعاَلِمَني قال تعاىل ( 
َا أَْمرُُه ِإَذا أَرَاَد َشْيئاً أَ وقال تعاىل (  ْن يـَُقوَل لَُه ُكْن فـََيُكونِإمن . (  

  : اإلميان بأن اهللا خالق كل شيء . ن الرابعالرك
  ) .ِإن رَبَك ُهَو اخلَْالُق اْلَعِليُم قال تعاىل (

  ) .م يـَْعِدُلوَن احلَْْمُد لِّلِه الِذي َخَلَق السَماَواِت َواَألْرَض َوَجَعَل الظُلَماِت َوالنوَر ُمث الِذيَن َكَفُروْا ِبَرِ وقال تعاىل (
هو، وأنه ال ولد له وال والد، وال صاحبة له  فاعبدوه وحده ال شريك له، وأقروا له بالوحدانية، وأنه ال إله إالأي :  )فَاْعُبُدوُه ( 

  . وال نظري وال عديل
وصــفه وقــد جعــل األمــر بعبادتــه مفّرعــاً علــى  )رّبكــم ال إلــه إالّ هــو  (مفّرعــة علــى قولــه : ) فاعبــدوه ( ومجلــة : قــال ابــن عاشــور 

ــــة يقتضــــي ختصيصــــه بالعبــــادة ، و  ــــة مقتضــــية اســــتحقاق العبــــادة ، واالنفــــراُد بالربوبّي ــــة ألّن الربوبّي ــــة والوحدانّي قــــْد فهــــم هــــذا بالرّبوبّي
  ع .الّتخصيص من الّتفري

  فالذي خيلق هو املستحق للعبادة .
  ) .أََفَمن َخيُْلُق َكَمن ال َخيُْلُق أََفال َتذَكُروَن كما قال تعاىل ( 
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  ) .َهَذا َخْلُق اللِه فََأُروِين َماَذا َخَلَق الِذيَن ِمن ُدونِِه َبِل الظاِلُموَن ِيف َضَالٍل مِبٍني وقال تعاىل ( 
  ) .نُه َسيَـْهِديِن ِإال الِذي َفَطَرِين فَإِ . َوِإْذ قَاَل ِإبـْرَاِهيُم ِألَبِيِه َوقـَْوِمِه ِإنِين بـَرَاء مما تـَْعُبُدوَن وقال تعاىل ( 

  أي: حفيظ ورقيب يدبر كل ما سواه، ويرزقهم ويكلؤهم بالليل والنهار. )َوُهَو َعَلى ُكل َشْيٍء وَِكيٌل ( 
  الفوائد :

  وجوب عبادة اهللا تعاىل .-1
  أن اخلالق هو املستحق للعبادة .-2
  أنه ال إله حبق إال اهللا تعاىل .-3
  ) .) 103َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر َوُهَو اللِطيُف اْلَخِبيُر ( ال ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ (  

  ] . 103[ األنعام : 
 ----------  

  أي : ال حتيط به .) ال ُتْدرُِكُه األَْبَصاُر ( 
  قوالن.) األبصار  (ويف :  قال ابن الجوزي •

  : أا العيون ، قاله اجلمهور.أحدهما 
  ( زاد املسري ) .  .القارئعبد الرمحن ابن مهدي عن أيب حصني أا العقول ، رواه  والثاني :

  فيه أقوال لألئمة من السلف:قال ابن كثري : 
من غري ما طريق ثابت يف  εأحدها: ال تدركه يف الدنيا، وإن كانت تراه يف اآلخرة  كما تواترت به األخبار عن رسول اهللا 

أبصر ربه فقد كذب. [ويف رواية: على  ئشة أا قالت: من زعم أن حممداً الصحاح واملسانيد والسنن، كما قال مسروق عن عا
  ) .ال ُتْدرُِكُه األْبَصاُر َوُهَو يُْدرُِك األْبَصاَر (  اهللا]  فإن اهللا يقول
ت أخر قد جاءت آياهذه اآلية الكرمية توهم أن اهللا تعاىل ال يرى باألبصار, و )  ال ُتْدرُِكُه األَْبَصارُ ( قوله تعاىل  قال الشنقيطي :

  :تدل على أنه يرى باألبصار 
ادة: النظر ، فاحلسىن: اجلنة, والزي ) لِلِذيَن َأْحَسُنوا احلُْْسَىن َوزِيَاَدةٌ (  ، وكقوله ) ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ نَاِضرٌَة, ِإَىل رَبـَها نَاِظَرةٌ (  كقوله تعاىل  

  .إىل وجه اهللا الكرمي 
  .على أحد القولني  )َشاُءوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيدٌ َهلُْم َما يَ (  وكذلك قوله 
ْم يـَْوَمِئٍذ َلَمْحُجوبُونَ (  وكقوله تعاىل يف الكفار  ُِهْم َعْن َرم ، يفهم من دليل خطابه أن املؤمنني ليسوا حمجوبني)  َكالّ إِنـعن ر 

  ه : واجلواب من ثالثة أوج
  أي يف الدنيا فال ينايف الرؤية يف اآلخرة. أن املعىن: ال تدركه األبصار : األول
  : أنه عام خمصوص برؤية املؤمنني له يف اآلخرة, وهذا قريب يف املعىن من األول. الثاني
وهو احلق: أن املنفي يف هذه اآلية اإلدراك املشعر باإلحاطة بالكنه, أما مطلق الرؤية فال تدل اآلية على نفيه بل هو  : الثالث

  يات القرآنية واألحاديث الصحيحة واتفاق أهل السنة واجلماعة على ذلك.ثابت ذه اآل
 العرب تقول: رأيت الشيء وما أدركتهألن اإلدراك املراد به اإلحاطة, و ، وحاصل هذا اجلواب أن اإلدراك أخص من مطلق الرؤية 

، وقد اتفق العقالء على أن نفي األخص  اً به علم يعلمه اخللق وال حييطون فمعىن ال تدركه األبصار: ال حتيط به كما أنه تعاىل ، 
مع أن اهللا تعاىل ال يدرك كنهه على احلقيقة أحد من ، ال يستلزم نفي األعم, فانتفاء اإلدراك ال يلزم منه انتفاء مطلق الرؤية 
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النار لو كشفه حجابه النور أو اً ( الشيخان من حديث أيب موسى مرفوع اخللق, والدليل على صحة هذا الوجه ما أخرجه
يفهم منه عدم إمكان ، فاحلديث صريح يف عدم الرؤية يف الدنيا و  ه ) وجهه ما انتهى إليه بصره من خلق ألحرقت سبحات

  اً .اإلحاطة مطلق
زة ، وأما يف الشرع فهي جائ ؛ ألن كل موجود جيوز أن يرى عقالً يف الدنيا واآلخرة  ؤيته تعاىل باألبصار جائزة عقالً واحلاصل أن ر 

 ا ، إنكم لن تروا ربكم حىت متوتو اً : ا رواه مسلم وابن خزمية مرفوعوواقعة يف اآلخرة ممتنعة يف الدنيا ، ومن أصرح األدلة يف ذلك م
  واألحاديث برؤية املؤمنني له يوم القيامة متواترة والعلم عند اهللا تعاىل. 

مته، وجالله وكماله، أي: ال حتيط به األبصار، وإن كانت تراه، وتفرح لعظ) ال تُْدرُِكُه األْبَصاُر  قال السعدي : قوله تعاىل (
بالنظر إىل وجهه الكرمي، فنفي اإلدراك ال ينفي الرؤية، بل يثبتها باملفهوم. فإنه إذا نفى اإلدراك، الذي هو أخص أوصاف الرؤية، 

  دل على أن الرؤية ثابتة.
وحنو ذلك، فعلم أنه ليس يف اآلية حجة ملذهب املعطلة، الذين ينفون رؤية رم ) رال تراه األبصا( فإنه لو أراد نفي الرؤية، لقال 

  يف اآلخرة، بل فيها ما يدل على نقيض قوهلم.
ُف َأال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللِطي(  ألنه خلقها كما قال تعاىل،  يط ا ويعلمها على ما هي عليهأي: حي )َوُهَو يُْدِرُك األَْبَصاَر ( 

  ) . اْخلَِبري
ال يراه شيء وهو يرى ر ) اُر َوُهَو يُْدرُِك األْبَصاال ُتْدرُِكُه األْبصَ  ( وقد يكون عرب باألبصار عن املبصرين، كما قال السدي يف قوله

  اخلالئق.
  اسم من أمساء اهللا تعاىل .)  َوُهَو اللِطيفُ 

  ينتظم هذا االسم يف ثالثة معاين : 

 –: بعباده الرفيق م الذي يوصل إليهم مصاحلهم بالطرق اخلفية، اليت ال يشعر ا العبد ، وال يسعى فيها كقوله اللطيف أوًال :
  ز ) .اللُه َلِطيٌف ِبِعَباِدِه يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَقِوي اْلَعزِي ه ( سبحان

مور ، فمن دقة علمه وعظيم إحاطته خبفي ودقيق املعلومات اللطيف: الذي لطف علمه ودق حىت أحاط باخلفيات من األ ثانياً :
  نه يرى النملة السوداء يف الليلة الظلماء على الصخرة الصماء. أ

َوُهَو يُْدرُِك اْألَْبَصاَر . : (َال ُتْدرُِكُه اْألَْبَصاُر الذي لطف عن أن حياط به أو يدرك بالُكنه(باحلقيقة) والكيفية، يقول تعاىل ثالثاً :
من أمسائه وصفاته،  اً أحد من خلقه، وإن علموا شيئ اً ُهَو اللِطيُف اْخلَِبُري) فقد أحاط سبحانه جبميع املوجودات، ومل حيط به علموَ 

  مما تفضل عليهم بتعليمهم إياه، إال أم مل يعلموا حقائقها، وال كنه ذاته العلية تعاىل وتعاظم سبحانه. 

الذي أحاط علمه بالسرائر واخلفايا، وأدرك اخلبايا والبواطن واألمور الدقيقة، اللطيف بعباده ف : للطيا قال السعدي : •
  ف .املؤمنني، املوصل إليهم مصاحلهم بلطفه وإحسانه، من طرق ال يشعرون ا، فهو مبعىن "اخلبري" ومبعىن "الرؤو 

ن ني يتالقيان يف املعىن ... فاهللا تعاىل يطلع على بواطمساال نأل، مل يقرتن اسم اهللا اللطيف إال بامسه اخلبري ، ويرجع السبب  •
 واهللا  ض ،ر هلم إال ما فيه اخلري .. وقد خيفى على العبد هذا اخلري، فُيقابل قضاء اهللا باالعرتااألمور ويلطف بعباده، فال يُقد

مبواطن ضعفك وقوتك وبكل  اً يلطف بك إال من عرفك وكان خبري فال  ) َأَال يـَْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللِطيُف اْخلَِبريُ ( تعاىل يقول 
  أحوالك.

  اآلثار المترتبة على اإليمان بهذا االسم : •
  حمبة اهللا . أوًال :



 4

  التوكل على اهللا تعاىل . ثانياً :
  حسن الظن باهللا تعاىل . ثالثاً :
  ؤمن .الطمأنينة والسكينة اليت يسكبها هذا االسم الكرمي يف قلب امل رابعاً :

 . الرضا مبا خيتاره سبحانه وتعاىل خامساً :
  بواطن األمور .) اْلَخِبيُر ( 

  الفوائد :
  أن اهللا سبحانه وتعاىل ال حياط به لعظمته وجالله .-1
  أن اهللا يرى يف اآلخرة . -2
  إثبات امسني من أمساء اهللا ومها : اللطيف واخلبري . -3
َها َوَما أَنَْا َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ (َقْد َجاءُكم َبَصآئُِر ِمن ربكُ (  ) وََكَذِلَك ُنَصرُف اآليَاِت 104ْم َفَمْن أَْبَصَر َفِلنَـْفِسِه َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ

َنُه ِلَقْوٍم يـَْعَلُموَن ( 105َولِيَـُقوُلوْا َدَرْسَت َولُِنبَـيـ( .  
  ] . 105 - 104[ األنعام : 

 ----------  
  . εالبصائر: هي البينات واحلجج اليت اشتمل عليها القرآن، وما جاء به الرسول  )ِمن ربُكْم  َقْد َجاءُكم َبَصآئِرُ ( 
  أي آيات وبراهني يـُْبَصر ا وُيستَدّل ؛ مجع بصرية وهي الّداللة.) َقْد َجآءَُكْم َبَصآئُِر ِمن ربُكْم  (قوله تعاىل  قال القرطبي : •

يء لتفخيم شأا ؛ إذ كانت مبنزلة الغائب املتوقع حضوره للنفس ؛ كما يقال : جاءت العافية وقد انصرف ووصف الداللة با
  املرض ، وأقبل السعود وأدبر النحوس. 

  ر .أن البصر نور العني الذي به تبص البصرية نور القلب الذي يستبصر به كما •
وهلا عمل ألنه يعود نفع  يعين فلنفسه أبصر )فلنفسه  (ىل احلق يعين فمن عرف اآليات واهتدى ا إ  )َفَمْن أَْبَصَر فَِلنَـْفِسِه ( 

  ه .ذلك علي
َها  َا َيِضل َعَليـْ فَِإمن َا يـَْهَتِدي لِنَـْفِسِه َوَمْن َضل كقوله تعاىل ( َمِن اْهَتَدى فَِإمن. (  

َها (  ، وزجر فلم ينزجر ، وبّني له احلق فما انقاد له ريق يعين ومن جهل ومل يعرف اآليات ومل يستدل ا إىل الط )َوَمْن َعِمَي فـََعَليـْ
  ه .عليه ألن اهللا تعاىل غين عن خلق وكان وبال ذلك العمى،يعين فعلى نفسه عمى وهلا ضر ) فعليها  وال تواضع (
  ر ) .ُقُلوُب الِيت ِيف الصُدو فَِإنـَها ال تـَْعَمى األْبَصاُر َوَلِكْن تـَْعَمى الْ قال تعاىل ( 

  ، بل أنا مبلغ واهللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. : حبافظ وال رقيب أي )أَنَْا َعَلْيُكم ِبَحِفيٍظ َما وَ ( 
  أي : ننوعها ونوضحها للناس .) وََكَذِلَك ُنَصرُف اآليَاِت  (

  لقرآن ، والالم الم العاقبة .أي : وليقول املشركون درست يا حممد يف الكتب وقرأت فيها وجئَت ذا ا )َولِيَـُقوُلوْا َدَرْسَت ( 
إمنا تعلم هذه القرآن بالدرس والتعليم من غريه من أهل الكتاب ، كما زعم كفار  εعين ليزعموا إن النيب ي قال الشنقيطي : •

تعلم هذا القرآن من جرب ويسار ، وكانا غالمني نصرانيني مبكة ، وقد أوضح اهللا تعاىل بطالن افرتائهم هذا يف  εمكة أنه 
َا يـَُعلُمُه َبَشٌر لَساُن الذي يـُْلِحُدوَن ِإلَْيِه أَْعَجِمي وهذا ِلَسانٌ  (آيات كثرية كقوله  ُهْم يـَُقوُلوَن ِإمنِبٌني َوَلَقْد نـَْعَلُم أَنـم َعَرِيب (  ،

عن غريه يف  ε، ومعىن يؤثر : يرويه حممد  )َسَقَر  ذآ ِإال قـَْوُل البشر َسُأْصِليهِ ثـَُر ِإْن هذآ ِإال ِسْحٌر يـُؤْ فـََقاَل ِإْن ه( وقوله 
 َوقَاَل الذين كفروا ِإْن هذا ِإال ِإْفٌك افرتاه َوأََعانَُه َعَلْيِه قـَْوٌم آَخُروَن فـََقْد َجآُءوا ظُْلماً َوُزوراً وقالوا( زعمهم الباطل ، وقوله 
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اآلية. إىل غري ذلك  )َوَأِصيالً ُقْل أَنَزَلُه الذي يـَْعَلُم السر ِيف السماوات واألرض َأَساِطُري األولني اكتتبها َفِهَي متلى َعَلْيِه ُبْكَرًة 
  ثالث قراءات سبعيات. )َدَرْسَت ( من اآليات. ويف قوله 

قرأه ابن كثري ، وأبو عمر " دارست " بألف بعد الدال مع إسكان السني وفتح التاء من املفاعلة مبعىن : دارست أهل الكتاب 
  سوك حىت حصلت هذا العلم.ودار 

وقرأه بقية السبعة غري ابن عامر " درست " بإسقاط األلف ، مع إسكان السني وفتح التاء أيضاً ، مبعىن درست هذا على أهل 
  الكتاب حىت تعلمته منهم.

ضمري عائد إىل اآليات  وقرأه ابن عامر " َدَرَسْت " بفتح الدال والراء والسني وإسكان التاء على أا تاء التأنيث ، والفاعل
  . )وكذلك ُنَصرُف اآليات  0املذكورة يف قوله 

  بغريها. اه. εقال القرطيب : وأحسن ما قيل يف قراءة ابن عامر أن املعىن : ولئال يقولوا انقطعت وامنحت ، وليس يأيت حممد 
َولِيَـُقوُلواْ  (وقيل  يات لتقوم احلجة وليقولوا درستالواو للعطف على مضمر أي نصرف اآل )َولِيَـُقوُلوْا َدَرْسَت ( وقال القرطيب 

  صرفناها. )َدَرْسَت 
ات كثرية دالة على أنه يبني احلق واضحاً يف هذا آي شيء واحد ويشهد له القرآن يف قال مقيده : عفا اهللا عنه ومعنامها آيل إىل

  ) .ِه املتقني َوتـُْنِذَر بِِه قـَْوماً لّداً لُِتَبشَر بِ  (الكتاب ليهدي به قوماً ، وجيعله حجة على آخرين كقوله 
  ) .ُقْل ُهَو لِلِذيَن آَمُنوْا ُهًدى َوِشَفآٌء والذين َال يـُْؤِمُنوَن يف آَذاِِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى  (وقوله  

الَ يـَْرتَاَب الذين أُوُتوْا الكتاب واملؤمنون َولِيَـُقوَل الذين ِيف قـُُلوِِم لَِيْستَـْيِقَن الذين أُوُتوْا الكتاب َويـَْزَداَد الذين آمنوا ِإميَاناً وَ ( وقوله 
  ) .مَرٌض والكافرون َماَذآ أَرَاَد اهللا ذا َمَثًال َكَذِلَك ُيِضل اهللا َمن َيَشآُء َويـَْهِدي َمن َيَشآُء 

فاألشقياء يقولون : تعلمته من البشر بالدراسة وأهل العلم ، والسعادة  )ْعَلُموَن بَـيـَنُه لَِقْوٍم يَـ َولِيَـُقوُلوْا َدَرْسَت َولِنُ  (كما قال هنا و 
  يعلمون أنه احلق الذي ال شك فيه.

َنُه لِ (  أي: ولنوضـحه لقـوم يعلمـون احلـق فيتبعونـه، والباطـل فيجتنبونـه. فللـه تعـاىل احلكمـة البالغـة يف إضـالل   )َقـْوٍم يـَْعَلُمـوَن َولُِنبَـيـ
لَِيْجَعـَل َمـا  ( وقـال تعـاىل  )ُيِضل ِبِه َكِثريًا َويـَْهِدي ِبِه َكثِـريًا َوَمـا ُيِضـل بِـِه ِإال اْلَفاِسـِقَني  ( ن احلق هلؤالء. كما قال تعاىلأولئك، وبيا

َنًة لِلِذيَن ِيف قـُُلوِِْم َمَرٌض َواْلَقاِسَيِة قـُُلوبـُُهْم َوِإن الظاِلِمنيَ    ) . َلِفي ِشَقاٍق بَِعيٍد يـُْلِقي الشْيطَاُن ِفتـْ
َنًة لِلِذيَن َكَفُروا لَِيْستَـْيقِ (  وقال تعاىل َن الِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َويـَْزَداَد َوَما َجَعْلَنا َأْصَحاَب الناِر ِإال َمالِئَكًة َوَما َجَعْلَنا ِعدتـَُهْم ِإال ِفتـْ

 ِذيَن آَمُنوا ِإميَانًا َوال يـَْرتَاَب الهُ الِْم َمَرٌض َواْلَكاِفُروَن َماَذا أَرَاَد اللِِذيَن ِيف قـُُلوََذا َمَثال   ِذيَن أُوُتوا اْلِكَتاَب َواْلُمْؤِمُنوَن َولِيَـُقوَل الِ
  ) .َكَذِلَك ُيِضل اللُه َمْن َيَشاُء َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوَما يـَْعَلُم ُجُنوَد رَبَك ِإال ُهَو 

  ) .َونُنزُل ِمَن اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمحٌَة لِْلُمْؤِمِنَني َوال يَزِيُد الظاِلِمَني ِإال َخَسارًا ( اىلوقال تع
) َك يـَُناَدْوَن ِمْن َمَكاٍن بَِعيٍد ُقْل ُهَو لِلِذيَن آَمُنوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوالِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن ِيف آَذاِِْم َوقْـٌر َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى أُولَئِ  ( وقال تعاىل

وهلذا إىل غري ذلك من اآليات الدالة على أنه تعاىل أنزل القرآن هدى للمتقني، وأنه يضل به من يشاء ويهدي به من يشاء:  .
  .    ( تفسري ابن كثري ) . ن )بَـيـَنُه لَِقْوٍم يـَْعَلُمو وََكَذِلَك ُنَصرُف اآليَاِت َولِيَـُقوُلوا َدَرْسَت َولِنُ  ا ( قال هاهن
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